Protokół nr XXXII
z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 23 lipca 2020 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni
to: G. Antoniewski i A. Marciniak. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto
w sesji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz
radca prawny mec. A. Jankowski.

Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek
Wójta Gminy Pabianice – wniosek stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Uwag nie było.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad XXXII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r. –
Uchwała Nr XXXII/A/2020
b/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego
w 2020 r. - Uchwała Nr XXXII/B/2020
c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. - Uchwała Nr XXXII/C/2020
d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 Uchwała Nr XXXII/D/2020
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 3.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedłożył kolejne projekty uchwał od nr
roboczego XXXII/A/2020 do XXXII/D/2020.
Do projektu uchwały o nr roboczym XXXII/A/2020 uwagę zgłosił radny K. Kowalski. Radny
zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały znalazło się pismo od Powiatu Pabianickiego, w
którym określono zakres remontu i odcinek planowany do remontu, tj. od mostu do sklepu w
Rydzynach i od sklepu w kierunku Pawłówka. Jednak projekt obejmował również odcinek od sklepu
w kierunku lasu. Radny zwrócił uwagę, że jest to krótki odcinek drogi, tj. 100-150 m. Dlatego prosił
by porozmawiać z przedstawicielami Powiatu o możliwości remontu również tego odcinka, przy
okazji modernizacji drogi przez Rydzyny, oczywiście z oddzielnych środków. Uważał, że
wystarczającym byłoby wykonanie nakładki asfaltowej na tej drodze. Niemniej zwrócił przy tym
uwagę na problem odwodnienia i wody spływającej z Rydzyn Dolnych.
Dalszych uwag nie było.
Uchwała Nr XXXII/228A/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego
na działalność inwestycyjną w 2021 r. została przyjęta jednogłośnie (zał. nr 3 do protokołu).
Protokół z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Uwag do kolejnych projektów uchwał nie zgłaszano.
Uchwały odpowiednio:
•

Nr XXXII/229/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Pabianickiego w 2020 r. (zał. nr 5 do protokołu),

•

Nr XXXII/230/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. (zał. nr 6 do
protokołu),

•

uchwała Nr XXXII/231/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pabianice na lata 2020-2024 (zał. nr 7 do protokołu)

zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich, jednomyślnie.
Protokoły z głosowania nad powyższymi uchwałami stanowią odpowiednio zał. nr 8, 9 i 10 do
protokołu.

Ad. pkt 4.
Radni nie składali interpelacji i zapytań.

Ad. pkt 5.
W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał Wójt.
Wójt zwrócił uwagę, że dzisiejsza sesja nie była planowana, ale ze względu na tak dobrą wiadomość
od Powiatu, uznano wraz z Przewodniczącym, że sesję Rady Gminy Pabianice należy zwołać przed
planowaną na 28.07.2020 r. sesją Rady Powiatu. Podkreślił, że realizacja inwestycji polegającej na
modernizacji drogi przez Rydzyny nie jest jeszcze pewna, bo zależy od przyznania środków z

Funduszu Dróg Samorządowych. Niemniej za sukces uznał przekonanie Zarządu Powiatowego do
złożenia wniosku w tej sprawie. Liczył, że zadanie otrzyma dofinansowanie.
Następnie słowem wyjaśnienia odniósł się do pozostałych dwóch przyjętych uchwał.
Na koniec Wójt podziękował radnym, że udało się zorganizować dzisiejszą sesję.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Ł. Drewniak, który poinformował, że przy pierwszej posesji
jadąc od kościoła w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej, gałęzie drzew wychodzą na drogę.
Przyznał, że drzewo rośnie na prywatnej posesji. Pytał, czy można w tej sprawie coś zrobić,
zobowiązać właściciela do przycięcia.
Odpowiedzi udzielił mec. A. Jankowski, który poinformował, że kilka lat temu była przeprowadzana
w Gminie kontrola NIK. W jej wyniku krytycznie oceniono przycinanie drzew przez Gminę na
prywatnych posesjach. W przypadku, gdy gałęzie drzew wychodzą na drogę, to można wezwać
właściciela do przycięcia lub dokonać przycięcia na jego koszt.
Niemniej Wójt obiecał, że pracownicy sprawdzą sprawę w terenie.
Kolejne pytanie zadała radna M. Werstak, która chciała wiedzieć na jakim etapie znajduje się sprawa
instalacji spowalniaczy.
Wójt nie orientował się na jakim dokładnie etapie znajduje się ta sprawa, ponieważ na terenie Gminy
Pabianice planuje się zamontowanie 14 spowalniaczy. Sprawa jest w toku.
Radna chciała wiedzieć ile spowalniaczy planuje się zainstalować w Pawlikowicach.
Wójt nie był w stanie udzielić odpowiedzi. Odpowiedź w tej treści można uzyskać u pracownika.
Radna prosiła w dalszej kolejności o interwencję w związku z ruchem samochodów ciężarowych po
drodze między Hermanowem a Tereninem (od strony posterunku policji w lewo w kierunku Terenina).
To jest bardzo wąska droga. Należałoby ją poszerzyć lub zamknąć dla samochodów ciężarowych.
Wójt zwrócił uwagę, że trzeba by wskazać alternatywę w przypadku zamknięcia drogi. Poinformował
w tym miejscu, że docelowo planuje się modernizację dróg w Hermanowie. I etap prac to
modernizacja drogi przez wieś Hermanów. Kolejny etap prac obejmować będzie m.in. wskazany
odcinek drogi. Przede wszystkim priorytetem jest położenie rur kanalizacyjnych. Dlatego ocenia się,
że realizacja przedsięwzięć drogowych w Hermanowie przypadnie na rok 2021-2022.
Przewodniczący przyznał rację radnej, która zwróciła uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach.
Sam zwrócił uwagę na niebezpieczne usytuowanie drzewa przy posesji 33 w Hermanowie.
Mecenas poinformował, że jak do tej pory nie ma zgody na jego wycinkę. Drezwo rośnie na
prywatnym gruncie.
Kolejną kwestię w tym temacie poruszył radny M. Kociołek, który zwrócił uwagę, że wcześniej było
więcej patroli policji, dzięki czemu było bezpieczniej. Obecnie jest znowu gorzej, kierowcy jeżdżą
znów szybciej.
Radna M. Werstak zastanawiała się, czy Gmina nie mogłaby zainwestować w kampanię nt.
bezpieczeństwa, np. poprzez rozwieszenie banerów informacyjnych.
Przewodniczący zgadzał się z koniecznością prowadzenia tego typu działań, jednak zauważył, że
pomimo ograniczeń kierowcy jeżdżą bardzo szybko ignorując wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Odnosząc się z kolei do informacji przekazanej przez radnego M. Kociołka zauważył, że widział
kilka patroli policji o różnych porach dnia, gdzie kierowcy byli karani. Dlatego uważał, że są
prowadzone wzmożone kontrole.
Kolejną kwestię poruszył radny K. Kowalski. Radny poinformował, że na stronie BIP Urzędu Gminy
w Pabianicach w dniu 21 lipca 2020 r. pojawiło się zawiadomienie dotyczące negatywnego
oddziaływania akustycznego. Dodatkowo zawarta tam była informacja o możliwości zapoznania się
przez strony, w ciągu 7 dni od publikacji, z dokumentacją.
Radny pytał, czy Gmina jest stroną, a jeśli tak, to czy zamierza się zapoznać z tą dokumentacją.
Mecenas A. Jankowski odpowiedział, że Gmina jest stroną, ponieważ składała wnioski w tej sprawie.
Obiecał umówić się na spotkanie w celu zapoznania się z dokumentacją w poniedziałek.
Na koniec pytanie zadał radny Ł. Drewniak, który chciał wiedzieć, czy Gmina dysponuje informacją
kiedy dokończona zostanie nawierzchnia przejazdu w Szynkielewie w stronę kościoła, bo stan
obecnej nawierzchni jest coraz gorszy.
Odpowiedzią w tej sprawie dysponował radny A. Golewski, który otrzymał informację, że ten
przejazd nie może być zamknięty dopóki nie zostanie otwarty przejazd przez Szynkielew III.
Innych spraw nie było

Ad. pkt 6.
Przewodniczący zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowała:
Andżelika Struzikiewicz

